
 

 

Aankondiging bezoek 
Peter Mutasa en Florence Tauvinga  op 15 april aan Haarlem 

Beste mensen, 

Hierbij nodigen Platform Zimbabwe, FNV regio Haarlem en Stedenband 

Haarlem-Mutare u uit voor een bijeenkomst in Haarlem op 15 april. 

Ze ontvangen de oud-voorzitter Peter Mutasa samen met de huidige 

voorzitter van de Zimbabwe Congres Trade Unions, Florence Taruvinga. 

Florence  is de eerste vrouwelijke voorzitter van de ZCTU. 

Peter is op uitnodiging van de FNV die 2021 hem de 16e Febe Elizabeth 

Velasquez Vakbondsrechtenprijs toekende. In verband met het opheffen van 

de coronamaatregelen kan hij die prijs nu pas in ontvangst nemen. Peter 

Mutasa is sinds enige tijd voorzitter van de Crisis in Zimbabwe Coalition, een 

coalitie van zo’n 75 Zimbabwaanse NGO’s. 

Programma Haarlem 15 april 

11.00 uur: Ontvangst bij de Stedenband Haarlem-Mutare in debatcentrum 

de Pletterij, Lange Herenvest 122 Haarlem. Mocht u hierbij aanwezig willen 

zijn, dan kunt u dit doorgeven aan Dik Bol (videofutura@gmail.com  06-

19850569) 

14.00 uur: Informatiemiddag in FNV Vakbondshuis Haarlem, van Musschenbroekstraat 119 Haarlem. Dit is een openbare 

informatiemiddag. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. In verband met de beperkte ruimte in het vakbondshuis dient u zich 

hiervoor op te geven bij Dik Bol. Peter Mutasa is gevraagd een presentatie te geven over de huidige situatie in Zimbabwe. 

18.00 uur: Eten in de Haarlemse Wereldkeuken in het debatcentrum de Pletterij, Lange Herenvest 122 Haarlem. Als u hieraan 

wilt deelnemen kunt u zich opgeven via. https://www.wereldkeukenhaarlem.nl/  

20.00 uur: Bijwonen concert ESTRELLA ACOSTA PRESENTEERT ‘CUBAN COUNTRY QUEENS’, debatcentrum Pletterij, Lange 

Herenvest 122 Haarlem. Voor kaarten; https://www.pletterij.nl/  

 
Met vriendelijke groet, 
Dik Bol 
Stedenband Haarlem-Mutare 
www.haarlem-mutare.nl 
06-19850569 

 

In een land waar bijna iedereen in armoede leeft, is 

een vakbond van levensbelang. Peter Gift Mutasa 

(44), voorzitter van de Zimbabwaanse 

vakbondsfederatie ZCTU, voert met gevaar voor 

eigen leven sinds 2016 de vakbeweging aan. Dankzij 

de nominatie van de FNV-werkgroep Sub Sahara 

Afrika ontving hij in juni de 16de Febe Elizabeth 

Velasquez Vakbondsrechtenprijs. Vakbondsleider, 

vader van drie kinderen en student. Peter Mutasa is 

een drukbezet man. Zijn dagen worden als vanzelf 

gevuld. Is het niet door de actualiteit in het land of 

binnen het gezin, dan is het wel door zijn studie. 

Maar hij prijst zich gelukkig dat er even geen 

aanklachten tegen hem lopen, ook al voelt hij zich 

niet vrij. ‘We worden nog altijd geschaduwd, overal, 

en we zijn nooit veilig. Je weet nooit wat er morgen 

gebeurt. 

LINKS: 

https://www.solidaritycenter.org/zim
babwe-union-leader-targeted-in-
advance-of-worker-protests/ 
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/ka
der/2019/4/bezoek-voorzitter-
zimbabwaanse-vakcentrale-aan-ned 
https://www.fnv.nl/mondiaal-
fnv/nieuws-mondiaal-fnv/nieuws-
nieuws/vakbondsrechten-
vakbondsleider-zimbabwe 
https://www.pindula.co.zw/Peter_Mu
tasa 
https://www.trouw.nl/nieuws/zimbab
we-is-slechter-af-met-president-
mnangagwa-dan-vroeger-met-
mugabe~bab13505/ 
Vrijheid en veiligheid van 
vakbondsleider Zimbabwe in gevaar - 
FNV 
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